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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Valnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-05-18 
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Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

         Eva Ryman  

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Örngrund, 2022-05-18 kl. 15.00-15.35 

Beslutande 
Åke Jonsson (M), ordförande 
Margaretha Gustafsson (M) 
Bo Persson (L) 
Johan Forsman (S) 
Björn Larsson (SD) 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
Gunnel Jonsson (M) 
Clas Magnusson (KD) 
Greta Olin Landström (PPiN) 
Gullevi Karlsson-Pehrsson (S) 
Carl Marcus (SD) 

 

Övriga deltagare 
Christian Wigren, kanslichef 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare projektledare val 
Emelie Roncelli, systemförvaltare 
Marie Jansson, registrator deltar på distans 
Eva Ryman, sekreterare deltar på distans 
  
 
 
 

Paragrafer 
§§ 37-45 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 2022-05-23  

Underskrifter 
 
 
Åke Jonsson (M) 
ordförande 

Johan Forsman (S) 
justerare 

 
  
 
Eva Ryman 
sekreterare  
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Innehållsförteckning              

§ 37/22  Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 38/22 Avtal Post Nord  
§ 39/22 Avgränsningar för spridning av propaganda  
§ 40/22 Förordnande av röstmottagare i vallokal vid val till riksdag, kommunfullmäktige 

och regionfullmäktige 
 

§ 41/22 Förordnande av röstmottagare i röstningslokal  
§ 42/22 Förordnande av ambulerande röstmottagare  
§ 43/22 Meddelanden  

  Informationsärenden 
 

§ 44/22  Information till valnämnden inför valet och onsdagsräkning 
 

§ 45/22 Övriga frågor 
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§ 37/22 

Fastställande av dagordning 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att fastställa dagordningen. 

_____  
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§ 38/22 VN/2022/0004/021 

Avtal Post Nord 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att  

1. anlita PostNord för att utföra sortering och transporter vid förtidsröstning för valet till 
riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige 2022,  

2. uppdra till kanslichef Christian Wigren att teckna avtal med PostNord för utförande av 
tjänster vid förtidsröstning  

 

Ärendet 
Nynäshamns kommun har möjlighet att anlita PostNords valtjänster vid sortering och transporter vid 
förtidsröstning vid valet 2022 genom en direktupphandling. 
 
Nynäshamns kommun har anlitat PostNord för sortering och transporter vid förtidsröstningen vid 
tidigare val och senast vid valet till Europaparlamentet 2019. 
 
De tjänster som tillhandahålls genom avtalet kan kort beskrivas så här: 
Rösterna samt väljarförteckningar hämtas löpande varje dag vid de lokaler där förtidsröstning äger 
rum. Rösterna sorteras utifrån valdistrikt och levereras till vallokalerna. Vid två tillfällen under 
valperioden sker en genomräkning av alla röster. Detta genomförs för att säkerställa att alla röster 
är rätt rapporterade och har sorterats in på rätt valdistrikt.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att  

1. anlita PostNord för att utföra sortering och transporter vid förtidsröstning för valet till 
riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige 2022,  

2. uppdra till kanslichef Christian Wigren att teckna avtal med PostNord för utförande av 
tjänster vid förtidsröstning  

 

Föredragning 
Kommunsekreterare Rebecca Skoglund informerar om förslaget. 
______ 

 

Skickas till 
Akten 
Kanslichefen 
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§ 39/22 VN/2021/0007/111 

Avgränsningar för spridning av propaganda 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att anta avgränsningar för spridning av propaganda enligt bilaga 1 och 2. 
 

Ärendet 
Vid dragning av gränser har hänsyn bland annat tagits till att spridning av propaganda inte får 
förekomma inuti byggnad där röstningslokaler och vallokaler ligger, i närheten av ingången till 
lokalen, på torg eller delar av torg i anslutning till lokalen, samt på skolgårdar i de fall vallokalen 
ligger i en skola.  
 
Som underlag för valnämndens beslut bifogas Valmyndighetens ställningstagande om värdeneutrala 
röstmottagningsställen och förbud mot propaganda, ställningstagande daterat 2022-02-18.  
 
På röstmottagningsställe eller i utrymme intill detta får det, enligt 8 kap 3 § vallagen, inte 
förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.  
Förbudet mot propaganda innebär att väljaren ska vara ostörd och skyddad från varje form av 
påverkan under själva valhandlingen.  
 
Propaganda har beskrivits som ett begrepp som i sin bredaste mening är ett budskap där 
avsändaren vill få mottagaren att ändra uppfattning eller övertygelser och förlängningen sitt 
beteende. I en sådan bred förståelse av begreppet ryms konventionell politisk påverkan från till 
exempel politiska partier, företag och intresseorganisationer.1 
 
Vid sidan om uppenbar propaganda såsom partimöten med mera kan valaffischer, tryckt material, 
flaggor och vimplar med mera utgöra propaganda liksom kläder med partibeteckning.                       
 
Valprövningsnämnden har uttalat att företrädare för olika partier enligt tradition får dela ut valsedlar 
utanför röstmottagningsställen under pågående röstning. Partifunktionärer med banderoller eller 
annan klädsel eller utrustning som är partipolitisk får dock inte uppehålla sig i röstningslokal eller 
anslutande utrymme, om partifunktionär ska gå in i röstmottagningslokaler måste de ta av sig 
banderoller och liknande.2 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att anta avgränsningar för spridning av propaganda enligt bilaga 1 och 2. 
______ 

Beslutsunderlag 
Valmyndighetens ställningstagande om värdeneutrala röstmottagningsställen och förbud mot 
propaganda 
Bilaga 1 avgränsningar röstningslokaler 
Bilaga 2 avgränsningar vallokal  
 

                                           
1 SOU 2020:56 (Det demokratiska samtalet i en digital tid) s.31  
2 VPN 1992:1, 1994:26 och 1994:38 och Valmyndighetens ställningstagande 2022-02-18 
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Skickas till 
Akten  
Partierna 
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§ 40/22 VN/2021/0005/110 

Förordnande av röstmottagare i vallokal vid val till riksdag, 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att 

1. Förordna röstmottagare att tjänstgöra i vallokal vid val till riksdag, kommunfullmäktige och 
regionfullmäktige 2022 i enlighet med bilaga B som bifogas till protokollet.  

2. Förordnande förutsätter att röstmottagarna genomgått den obligatoriska utbildningen för 
röstmottagare. 

Ärendet 
Valnämnden har den 19 januari 2022, § 6, beslutat om inriktning avseende rekrytering och 
bemanning i vallokaler och röstningslokaler inför valet 2022. Vid valnämndens sammanträde 2022-
04-06, § 29, beslutade valnämnden om förordnande av röstmottagare i vallokal. Beslutet behöver 
kompletteras med ytterligare förordnanden. Uppdragen som vice ordförande i valdistrikt 2 och 
ordförande i valdistrikt 14 var vakanta i det förslag som valnämnden beslutade om § 29/22. 
 
Bekräftelser har inkommit från röstmottagarna över föreslagna uppdrag i vallokal. Några 
röstmottagare har dock tackat nej till föreslagna uppdrag och nya röstmottagare behöver förordnas. 
 
De uppdrag som behöver kompletteras framgår av bilaga till tjänsteskrivelsen.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att 

1. Förordna röstmottagare att tjänstgöra i vallokal vid val till riksdag, kommunfullmäktige och 
regionfullmäktige 2022 i enlighet med bilaga B som bifogas till protokollet.  

2. Förordnande förutsätter att röstmottagarna genomgått den obligatoriska utbildningen för 
röstmottagare. 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga B med förslag till röstmottagare i vallokal 
Valnämndens beslut § 6/2022 om inriktning avseende rekrytering och bemanning i vallokaler och 
röstningslokaler 
 
______ 

Skickas till 
Akten 
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§ 41/22 VN/2021/0005/110 

Förordnande av röstmottagare i röstningslokal 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att 

1. förordna röstmottagare att tjänstgöra i röstningslokal (förtidsröstning) vid val till riksdag, 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2022 i enlighet med bilaga A som fogas till 
protokollet, 

2. förordnandet förutsätter att röstmottagarna genomgått den obligatoriska utbildningen för 
röstmottagare i röstningslokal. 

Ärendet 
Valnämnden har den 19 januari 2022, fattat beslut om rinriktning avseende rekrytering och 
bemanning i vallokaler och röstningslokaler inför valet 2022. 
 
Vid valnämndens sammanträde 2022-04-06, § 30, beslutade valnämnden om förordnande av 
röstmottagare i röstningslokal (förtidsröstning). Förvaltningen föreslår att ytterligare röstmottagare 
förordnas och lämnar förslag till röstmottagare i bilaga A som fogas till tjänsteskrivelsen och föreslås 
bifogas valnämndens protokoll som bilaga. Förordnandet föreslås villkoras av att röstmottagarna 
genomgått den obligatoriska utbildningen för röstmottagare i röstningslokal. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att 

1. förordna röstmottagare att tjänstgöra i röstningslokal (förtidsröstning) vid val till riksdag, 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2022 i enlighet med bilaga A som fogas till 
protokollet, 

2. förordnandet förutsätter att röstmottagarna genomgått den obligatoriska utbildningen för 
röstmottagare i röstningslokal. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga A med förslag till röstmottagare i röstningslokal 
Valnämndens beslut § 6/2022 om inriktning avseende rekrytering och bemanning i vallokaler och 
röstningslokaler 
____ 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 9(12) 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 42/22 VN/2021/0005/110 

Förordnande av ambulerande röstmottagare 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar med ändring av tidigare beslut § 31/2022 beslutspunkterna 1 och 2 att 
 

1. vid val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2022 förordna följande 
ambulerande röstmottagare: Emelie Kjällquist, Marie Jansson, Matilda Ekh, Maria 
Carlsson Tesch, Madeleine Lundgren, Nathalie Zotterman, Peter Anastasiou, Malin 
Söderlund och Milan Vladusic, samtliga är anställda på Nynäshamns kommun, 
kommunstyrelseförvaltningen,  

 
2. de ambulerande röstmottagarna förordnas under förutsättning att de genomgår den 

obligatoriska utbildningen för röstmottagare i förtidsröstningen.  
 

Ärendet 

Valnämnden har 2022-04-06 § 31 beslutat om ambulerande röstmottagare. Beslutet behöver 
revideras då två av röstmottagarnas namnuppgifter inte är korrekta. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att valnämnden fattar ett nytt beslut när det gäller 
beslutspunkterna 1 och 2. Beslutspunkterna 3 och 4 från 2022-04-06 § 31 är oförändrade. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar med ändring av tidigare beslut § 31/2022 beslutspunkterna 1 och 2 att 
 

1. vid val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2022 förordna följande 
ambulerande röstmottagare: Emelie Kjällquist, Marie Jansson, Matilda Ekh, Maria 
Carlsson Tesch, Madeleine Lundgren, Nathalie Zotterman, Peter Anastasiou, Malin 
Söderlund och Milan Vladusic, samtliga är anställda på Nynäshamns kommun, 
kommunstyrelseförvaltningen,  

 
2. de ambulerande röstmottagarna förordnas under förutsättning att de genomgår den 

obligatoriska utbildningen för röstmottagare i förtidsröstningen.  

Beslutsunderlag 
Valmyndighetens ställningstagande om tidsramar för ambulerande röstmottagning 
Valnämndens beslut § 31/22 med beslutsunderlag 
______ 

Skickas till 
Akten 
De utsedda ambulerande röstmottagarna 
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§ 43/22 VN/2021/0001/111 

Meddelanden 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

Ärendet 
    VN/2021/0004/110 
Länsstyrelsens beslut om fördelning av fasta valkretsmandat 2022. 

 
VN/2021/0001/111 

Kommunfullmäktiges beslut § 57/22 angående svar på väckt ärende om höjd krisberedskap. 
Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra till nämnderna att vidta nödvändiga åtgärder för att på 
kort sikt stärka kommunens robusthet och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta 
områden. 
    VN/2021/0001/111 
Kommunfullmäktiges beslut § 56/22 att bevilja ansvarsfrihet för 2021 för kommunstyrelse, övriga 
nämnder och förtroendevalda i dessa organ. 
 
    VN/2021/0007/111 
Kommunfullmäktiges beslut § 42/22 om samråd med Länsstyrelsen om förkortat öppethållande i 
vallokal, valdistrikt 17 Torö. 
 

VN/2021/0001/111 
Tack för uppvaktning från Greta Olin Landström. 
 
 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:9 – 2022:15 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut om fördelning av fasta valkretsmandat 
Kf beslut § 57/22 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:9 – 2022:15 
 
_____ 

Skickas till 
Akten VN/ 
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§ 44/22  

Information till valnämnden inför valet och onsdagsräkning 
Utredare Eva Ryman informerar om ansvarsfördelning för val, mellan den centrala valmyndigheten, 
den regionala valmyndigheten och den lokala valmyndigheten, samt kansliavdelningens uppgifter.   

Ytterligare information inför valnämndens preliminära rösträkning, onsdagsräkningen, lämnas vid 
valnämndens nästa sammanträde i juni. 

______  
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§ 45/22 

Övriga frågor 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att ledamöter och ersättare i valnämnden har möjlighet att närvara vid 
utbildningen av röstmottagare i vallokal. Sammanträdesarvode utgår till valnämndens ledamöter och 
ersättare för deltagande i utbildningen. Information om datum och tider för utbildning lämnas vid 
nästa sammanträde.   

_____ 
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